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BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ
GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ
DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA
MOLĖTŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
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217 520,00

71 % 29 %

        Vadovaujantis 2014 m. vasario 14 d. LR socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-83 savivaldybėms

buvo rekomenduota pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant

atitinkamas priemones perėjimui nuo institucinės globos prie

šeimoje  ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir

likusiems be tėvų globos vaikams pagal 2014-2020 metų
veiksmų planą. 

               Šiuo metu, Molėtų rajono savivaldybėje, be tėvų
globos yra likę 26 vaikai. Visi jie gyvena Molėtų vaikų
savarankiško gyvenimo namuose. Vaikai gyvena keturiose
šeimynose, kiekvienoje šeimynoje gyvena iki 8 vaikų. Projektu
siekiama, kad tėvų globos netekusiems vaikams būtų
sudaromos galimybės augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos
aplinkai. Įgyvendinant projektą, Molėtų mieste bus pastatytas
vieno aukšto, apie 127 m kv. m. gyvenamosios paskirties
bendruomeninis vaikų globos namas. Namo išplanavimas:
prieškambaris, virtuvė su valgomuoju, svetainė, 4 kambariai, 1 

kabinetas, 2 sanitariniai mazgai (vienas iš jų pritaikytas neįgaliesiems), bus atlikta namo vidaus apdaila. Namo sklypo takai ir aikštelės
suprojektuoti trinkelių dangos, numatyta viena automobilio stovėjimo vieta, likusi sklypo dalis bus apželdinta veja, sklypo teritorija bus
aptverta tvora.
             Molėtų rajono savivaldybėje veikia trys vaikų dienos centrai, kuriuos lanko 86 vaikai. Visi dienos centrai yra įsikūrę  Molėtų
rajono seniūnijose: Alantoje, Dubingiuose ir  Skudutiškyje. Molėtų rajono savivaldybės administracija, vykdydama projekto partnerių
vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atranką, projekto partneriu atrinko visuomeninę organizaciją – Alantos bendruomenės centrą. Ši
organizacija yra įsteigusi vaikų dienos centrą „Daigelis“, kuris turi ilgametę patirtį (nepertraukiamai veikia nuo 2003 m. kovo mėn.),
teikia paslaugas vaikams (taip pat specialiųjų poreikių vaikams) bei jų šeimos nariams. Dienos centrą lanko 32 vaikai iš socialiai silpnų
ir gyvenimo sunkumus patiriančių šeimų. Siekiant, kad centrą galėtų lankyti visi norintys vaikai, projekto metu planuojama suremontuoti
papildomas patalpas naujiems centro lankytojams. Pritaikant papildomas patalpas numatyta: grindų, langų ir durų keitimas, pertvarų
šiltinimas, lubų, sienų remontas, nuotekų sistemos smulkus remontas, taip pat bus įsigytas tūrinis šildytuvas, plautuvė bei praustuvai,
dušo kabina, sanitariniai mazgai pritaikyti neigaliųjų poreikiams.

Projekto partneriai:

Molėtų vaikų savarankiško 
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